ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД “КРОК ЗА КРОКОМ”

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

П

ПРОГРАМА «ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»

Міжнародний проект “Якісний розвиток громадсько-активних шкіл:
оцінка впливу міжнародних стандартів»

Звіт про проведення самооцінювання розвитку діяльності громадсько активної школи
за Міжнародними стандартами
(повна назва школи)________Червонопартизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 _м.Свердловськ Луганської
обл.._________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Дата проведення І-го етапу самооцінювання_____07.11.2012 року
___________________________________
К-сть учасників процедури самооцінювання______9
_______________________________________________
Дата проведення ІІ-го етапу самооцінювання_____18.06.2013 року________________________________________
К-сть учасників процедури самооцінювання______12 _________________________________________________

Сільська

Напівсільська

Мале місто

+

Характеристика громади
Велике місто
Мультинаціон Малозабезпечений
(населення
альний район район з високим
більше за
рівнем безробіття
350,000)
+

Більш-менш
забезпечений район

+

Особливості громади
Місто Червонопартизанськ розташовано на сході Луганської області, засновано у 1960 році. У місті проживає понад 17 тис. мешканців, є 4
школи, БК ім. Леніна, міська бібліотека, школа мистецтва, центр дитячої та юнацької творчості, музей «Доблесті та слави», музей
«Шахтарської слави». Працює одна з кращих шахт України - «Червонопартизанська». Міська влада багато уваги приділяє розвитку та
упорядженню нашого маленького міста.

Результати проведення І-го етапу самооцінювання
1. Загальна картина за результатами І-го етапу самооцінювання за Міжнародними стандартами (ступінь розвитку вказувати
десятичним дробом):
Загальна картина
1

Лідерство
Партнерство
Соціальна інклюзія
Послуги
Волонтерство
Навчання впродовж усього життя
Розвиток громади
Залучення батьків
Шкільна культура

Ступінь розвитку
2
3
3,122
3,401
3,212
2,8
2,845
3,42
2,846
2,48
2,998

4

2. План дій за результатами І-го етапу самооцінювання:
Пріоритет
(стандарт),
визначений за
результатами
І-го етапу
самооцінювання

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за
визначеним стандартом

Розвиток громади

Встановлення міжнародних відношень зі школою Росії.

Залучення батьків

Проведення анкетування батьків за темою: «Задоволеність
батьків педагогічним колективом»

Партнерство

Реалізація соціальних проектів

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про виконання

Селезньова М.В.,
Маслова Т.М.,
Бут Ю.П.

І семестр
2012-2013 навч.року

виконання

Класні керівники

Січень 2013 року

виконано

Маслова Т.М.

ІІ семестр
2012-2013 навч.року

виконано

Результати проведення ІІ-го етапу самооцінювання

1. Загальна картина за результатами ІІ-го етапу самооцінювання за Міжнародними стандартами (ступінь розвитку вказувати
десятичним дробом):
Загальна картина
1

Лідерство
Партнерство
Соціальна інклюзія
Послуги
Волонтерство
Навчання впродовж усього життя
Розвиток громади
Залучення батьків
Шкільна культура

Ступінь розвитку
2
3
3,232
3,416
3,187
2,955
2,851
3,353
2,893
2,482
3,049

4

2. План дій за результатами ІІ-го етапу самооцінювання:
Пріоритет (стандарт),
визначений за
результатами
ІІ етапу самооцінювання

Дії, заплановані щодо покращення діяльності за визначеним
стандартом

Розвиток громади

Реалізація проекту «Співдружжя»

Послуги

Організація додаткових послуг мешканцям міста
Червонопартизанська
Організація активних форм роботи з батьками

Залучення батьків
Волонтерство

Створення волонтерських загонів

Відповідальний

Термін виконання

Селезньова М.В.
Маслова Т.М.,
Бут Ю.П.
Селезньова М.В.

2013-2014 навч.рік

Терновська Ю.А.

І семестр, 2013 рік

Кос'янова Т.О.

І семестр, вересень 2013 року

Вересень 2013 року

Які зміни в діяльності ГАШ відстежуються за результатами реалізації плану дій першого етапу? ЧЗОШ № 1 – громадсько активна
школа, в якій велика увага приділяється налагодженню партнерських відносин між школою та інфраструктурою міста, демократизації
навчально-виховного процесу та розробці й упровадженню нових технологій волонтерства. В 2013 році реалізовано соціальний проект «20
видатних мешканців міста Червонопартизанська» в рамках якого були впроваджені міні-проекти: «Здоров’я – головний скарб людини», про
головного лікаря міської лікарні учнями 9 класу; «Богатир землі червонопартизанської», про спортсмена, тренера по паурліфтингу – Карпова

С.В., учнями 7-Б класу; «Творчість – рух до самовдосконалення», про директора ЧЦДТЮ, Почесного громадянина міста - Тохтамірову В.Д.,
учнями 6 класу; «Серце віддаю дітям» про минулого директора школи - Гончарука А.І., учнями 4 класу; «Сторінки з життя автору гімну
міста Червонопартизанська», учнями 8-Б класу; а також було проведено соціологічне опитування мешканців міста «20 видатних мешканців
міста Червонопартизанська», яке дозволило з’ясувати, заслуги кого з відомих людей міста Червонопартизанська пам’ятає і шанує зараз
найбільше, а в соціологічному опитувані прийняло участь понад 160 людей, що складає більш 1% від всього населення міста; учнями 10
класу «Фантазії політ

та рук творіння», в рамках якого вони знайшли, зустрілись з майстрами в’язання, вишивки нашого міста та

організували виставку народних умільців в шкільному музеї.
Реалізується міжнародний проект «Співдружжя» (утворення партнерських відносин з МБОУ СЗШ № 23 міста Гукове, Росія).
Третій рік у музеї «Доблесті та слави» проходить міський літературний конкурс імені О.Жульковського
Чи відстежується динаміка між результатами самооцінювання І-го та ІІ-го етапів (за якими стандартами, критеріями)?

Динаміка

відстежується по стандартам: лідерство, партнерство, послуги, розвиток громади, залучення батьків, шкільна культура. Результати по цим
стандартам поліпшились. По стандартам: послуги, соціальна інклюзія оцінка незначно знизилась.
Чи оприлюднювали Ви результати самооцінювання (де? коли? з якою метою?)
З результатами другого етапу самооцінювання ознайомлені міська Рада міста Червонопартизанська та управління освіти Свердловської
міської Ради, батьківська громадськість.
Чи буде Ваш громадсько активний навчальний заклад використовувати в подальшому технологію самоцінювання за
Міжнародними стандартами (обґрунтуйте)?
_Будемо, так як дана процедура дозволяє виявити сильні та слабкі риси роботи колективу школи.
Які поради Ви б могли надати іншій школі для початку процесу?
Необхідно налагодити співпрацю з міською Радою та інфраструктурою міста.
Дата складання звіту__19.06.2013 року_______________________________________________________________
Директор ГАШ

М.В.Селезньова

Координатор ГАШ

Т.М.Маслова

